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MUJIZAT SELAMATKAN JIWA #1 

THE HUNGER FOR SOUL WINNING 

KELAPARAN ROH UNTUK SELAMATKAN JIWA 

 

 

PEMBUKAAN: 

Kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah bawa kita 

masuk dalam berbagai macam dimensi mujizat: Mujizat 

Keuangan Besar, Mujizat Kesembuhan Besar, dan 

Mujizat Pemulihan Keluarga. Dan saudara sendiri 

saksinya, betapa Tuhan mengerjakan begitu banyak 

mujizat yang spektakuler di tengah-tengah kita. Banjir 

mujizat diiikuti dengan banjir kesaksian, dan itu sangat 

memberkati kita. Saya percaya semua dimensi mujizat 

itu akan berlangsung dalam skala yang lebih dahsyat. 

Mujizat keuangan masih akan terjadi dan makin masif, 

mujizat kesembuhan masih terus berlangsung dan 

makin mencolok, bahkan mujizat pemulihan keluarga 

akan terus dimanifestasikan dan akan menjadi berkat 

bagi kota, bangsa Indonesia bahkan sampai level 

bangsa-bangsa! 

 



Yang saya percaya dimensi berikutnya yang Tuhan mau 

kerjakan di tengah-tengah kita adalah Mujizat 

Selamatkan Jiwa.  

 

Sama halnya ketika Tuhan mengerjakan berbagai 

macam dimensi mujizat lain: orang-orang yang tidak 

pernah mengalami mujizat keuangan, tiba-tiba 

mengalami keajaiban dalam pekerjaan dan keuangan 

yang sangat luarbiasa, orang-orang yang belum pernah 

mengalami kesembuhan ilahi, begitu saja disembuhkan 

dari berbagai macam sakit penyakit, bahkan dipakai 

Tuhan untuk menyembuhkan keluarga dan teman-

temannya; 

Demikian juga halnya dengan Mujizat Salamatkan Jiwa 

ini: orang-orang yang tidak pernah bersaksi, tidak 

pernah menceritakan tentang Yesus, tidak pernah 

memimpin 1 orangpun untuk terima Yesus sebagai 

Tuhan dan Juru Selamat; akan mengalami mujizat yang 

spektakuler: 1 orang menyelamatkan 7 jiwa, 1 orang 

menyelamatkan 12 jiwa, 1 orang dipakai untuk 

membawa pertobatan untuk seisi keluarganya, 1 orang 

dipakai Tuhan untuk membawa teman-teman di 

kantornya ke gereja, 1 orang akan dipakai Tuhan untuk 

membawa revival di kota dan bangsanya. 



Inilah Mujizat Selamatkan Jiwa yang Tuhan mau 

kerjakan di tengah-tengah kita sehingga terjadi Banjir 

Jiwa-jiwa.  

 

I. 

INILAH SAATNYA ARUS KEGERAKAN 

TUHAN UNTUK MUJIZAT SELAMATKAN 

JIWA! 

 

Lukas 5:4-11 4 Setelah selesai berbicara, Ia berkata 

kepada Simon: "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan 

tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5 Simon 

menjawab: "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja 

keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena 

Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."  

6 DAN SETELAH MEREKA MELAKUKANNYA, MEREKA 

MENANGKAP SEJUMLAH BESAR IKAN, SEHINGGA JALA 

MEREKA MULAI KOYAK.   7 Lalu mereka memberi isyarat 

kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya 

mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, 

lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu 

dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8 Ketika Simon 

Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus 



dan berkata: "Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku 

ini seorang berdosa." 9 SEBAB IA DAN SEMUA ORANG 

YANG BERSAMA-SAMA DENGAN DIA TAKJUB oleh 

karena banyaknya ikan yang mereka tangkap;  10 

demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak 

Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus 

kepada Simon: "Jangan takut, mulai dari sekarang 

engkau akan menjala manusia." 11 Dan sesudah mereka 

menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun 

meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 

 

Petrus sepanjang malam bekerja keras mencari ikan 

namun tidak menangkap apa-apa. 

 

Dalam keadaan seperti itulah, Yesus datang dan naik ke 

atas perahu Petrus, bahkan meminta Petrus untuk 

menolakkan perahunya sedikit jauh supaya Yesus bisa 

mengajar orang banyak. 

 

Dia boleh semalaman gagal menangkap ikan satupun, 

tetapi di saat itu, PETRUS TIDAK GAGAL MENANGKAP 

FIRMAN yang Yesus bagikan. Dia berhasil menangkap 

rhema dari kotbah Yesus! 



Mungkin sebagian orang juga sedang mengalami 

tantangan seperti Petrus: 

 

SEKALIPUN BELUM MELIHAT BERKAT, TERUSLAH 

BERJUANG SAMPAI ANDA BERHASIL MENANGKAP 

RHEMA DARI TUHAN. 

RHEMA YANG SAUDARA TANGKAP HARI INI AKAN 

MEMBANGKITKAN IMAN. DAN IMAN YANG BANGKIT 

AKAN MENJADI AWAL MULA MUJIZATMU DATANG. 

 

BUKAN HANYA RECORD BREAKING MIRACLE DALAM 

TERIMA BERKAT, TETAPI RECORD BREAKING MIRACLE 

DALAM SELAMATKAN JIWA! 

 

Yang dialami Petrus hari itu adalah fenomena yang 

ajaib yang tidak bisa dijelaskan dengan pikiran 

manusia. 

 

Saya jadi teringat kisah bagaimana Tuhan memberi 

makan daging untuk bangsa Israel.  

 



TUHAN MENDATANGKAN ARUS ILAHI YANG 

MEMBAWA BURUNG PUYUH ITU KE PERKEMAHAN 

ORANG ISRAEL! 

Bilangan 11:31-32   31 Lalu bertiuplah angin yang dari 

TUHAN asalnya; dibawanyalah burung-burung puyuh 

dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat 

perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari 

perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira dua 

hasta tingginya dari atas muka bumi. 32 Lalu sepanjang 

hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari 

esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-

burung puyuh itu — setiap orang sedikit-dikitnya 

mengumpulkan sepuluh homer —, kemudian mereka 

menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat 

perkemahan. 

 

ARUS KEGERAKAN TUHAN BERKUASA UNTUK 

MELANDA APAPUN DAN SIAPAPUN JUGA! 

 

Jawabannya hanya satu! Zakharia 4:6  Maka 

berbicaralah ia, katanya:”Inilah firman Tuhan kepada 

Zerubabel bunyinya: Bukan dengan keperkasaan dan 

bukan dengan kekuatan, MELAINKAN DENGAN ROH-KU, 

FIRMAN TUHAN SEMESTA ALAM. 



 

Memang secara logika tidak mungkin terjadi apalagi 

dalam waktu dekat ini, tetapi bagi Roh Allah tidak ada 

yang mustahil. 

 

NUBUATAN PASTOR EA ADEBOYE UNTUK VISI 1 JUTA 

JIWA GEREJA KITA 

 

Desember 2018 lalu, ketika pak Obaja dan pak Jonatan 

diberi kesempatan bertemu dengan Ps. Adeboye di 

Nigeria, beliau berkata: “1 juta jiwa tergenapi!” 

 

Saya ajak bukan cuma pak Obaja dan Pak Jonatan yang 

percaya, tetapi 30.000 lebih jemaat Keluarga Allah di 

seluruh Indonesia bahkan dunia untuk juga berani 

menangkap nubuatan itu dan percaya! 

 

Dan angin kegerakan Roh Kudus yang membawa 1 juta 

jiwa ini sudah mulai Tuhan kerjakan di gereja kita! 

 

 

 



 

II. 

KUNCI MENGALAMI MUJIZAT 

MENYELAMATKAN JIWA ADALAH MILIKI 

KELAPARAN ROH YANG BESAR UNTUK 

KEBANGUNAN ROHANI. 

 

 

Mujizat 4 milyar burung puyuh itu sebenarnya diawali 

dengan satu kejadian, yaitu KELAPARAN. 

 

Saat itu ada orang-orang tidak baik yang kemasukan 

nafsu rakus. Mereka teringat tentang makanan yang 

bisa mereka makan saat masih di Mesir. Dan sekarang 

ketika mereka tidak bisa makan itu semuanya, maka 

mereka menjadi sangat lapar. 

 

Pertanyaannya: APA YANG JADI KELAPARAN ANDA? 

 

JANGAN SAMPAI KITA LAPAR AKAN SESUATU YANG 

SALAH. JANGAN SAMPAI KITA MENANGISI SESUATU 



YANG SALAH. LAPARLAH AKAN SESUATU YANG JUGA 

MEMBUAT TUHAN LAPAR. TANGISILAH SESUATU YANG 

JUGA MEMBUAT TUHAN MENANGIS. 

 

MILIKI BELAS KASIHAN UNTUK JIWA-JIWA. 

 

Nehemia menangis bukan untuk burung puyuh seperti 

orang Israel yang rakus. Nehemia menangis demi 

kotanya, bangsanya, dan demi jiwa-jiwa. 

 

Nehemia 1:1-4   1 Riwayat Nehemia bin Hakhalya. Pada 

bulan Kislew tahun kedua puluh, ketika aku ada di puri 

Susan,  2 datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-

saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku 

menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang 

terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang 

Yerusalem. 3 Kata mereka kepadaku: "Orang-orang 

yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari 

penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam 

keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar 

dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar."  4 Ketika 

kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan 

berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan 

berdoa ke hadirat Allah semesta langit, 



 

Sampai akhirnya Nehemia memilih meninggalkan 

jabatannya sementara dan kembali ke wilayah Israel 

untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang 

runtuh itu. 

 

DAN SEBELUM MUJIZAT 1 JUTA JIWA TERJADI, 

MUJIZAT INI YANG AKAN TUHAN KERJAKAN HARI INI: 

TUHAN AKAN BANGKITKAN ANDA MENJADI NEHEMIA-

NEHEMIA DAN PETRUS-PETRUS AKHIR ZAMAN.  

 

PENUTUP: 

Saya deklarasikan hari ini akan ada banyak orang akan 

menangkap dan menanggapi karya Roh Kudus dan mulai 

bangkit menjala penjala manusia! Satu juta jiwa 

tergenapi tahun ini juga! 

 


